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การฉีดเมทิลเพรดนิโซโลน
ออกเสียงว่า (meth il pred nis 'oh lone)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Methylprednisolone ใช้รักษาอาการแพ้อย่างรุนแรง การฉีดเมธลิเพรดนิโซโลนใช้ในการจัดการโรคปลอกประสาท
เสื่อมแข็ง (โรคที่เส้นประสาททํางานไม่ถูกต้อง) โรคลูปัส (โรคที่ร่างกายโจมตีอวัยวะต่าง ๆ ของตนเอง) โรคทางเดินอาหาร 
และโรคข้ออักเสบบางชนิด การฉีดเมทิลเพรดนิโซโลนยังใช้รักษาอาการบางอย่างที่ส่งผลต่อเลือด ผิวหนัง ดวงตา ระบบ
ประสาท ไทรอยด์ ไต และปอด บางครั้งใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาอาการของระดับคอร์ติโคสเตียรอยด์ตํ่า (ขาดสารบางชนิด
ทีร่่างกายมักผลิตและจําเป็นสําหรับการทํางานของร่างกายตามปกติ) การฉีดเมทิลเพรดนิโซโลนอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าคอร์ติ
โคสเตียรอยด์ ทํางานเพื่อรักษาผูท้ี่มีคอร์ติโคสเตียรอยด์ในระดับตํ่าโดยแทนที่สเตียรอยด์ที่ร่างกายสร้างขึ้นตามปกติ 
นอกจากนี้ยังใช้รักษาอาการอื่นๆ โดยการลดอาการบวมและรอยแดง และโดยการเปลี่ยนวิธีการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีดเมธิลเพรดนิโซโลนมาในรูปแบบผงเพื่อผสมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (เข้ากล้ามเนื้อ) หรือฉีดเข้าเส้นเลือดดํา 
(เข้าเส้นเลือด) นอกจากนี้ยังใช้เป็นยาระงับการฉีดเพื่อฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ข้อต่อ (ข้อต่อ) หรือภายใน (ในรอยโรค) ตารางการ
จ่ายยาส่วนตัวของคุณจะขึ้นอยู่กับสภาพของคุณและวิธีที่คุณตอบสนองต่อการรักษา

คุณอาจไดร้ับการฉีดเมทิลเพรดนิโซโลนในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หรือคุณอาจได้รับยาเพื่อใช้ทีบ่้าน หากคุณจะใช้การ
ฉีดเมทิลเพรดนิโซโลนที่บ้าน ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะแสดงวิธีฉีดยาให้คุณทราบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ
เข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ และสอบถามผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีคําถามใดๆ ถามผู้ให้บริการด้านการ
ดูแลสุขภาพของคุณว่าต้องทําอย่างไรหากคุณมีปัญหาในการใช้การฉีดเมทิลเพรดนโิซโลน

แพทย์ของคุณอาจเปลี่ยนขนาดยาฉีดเมทิลเพรดนิโซโลนระหว่างการรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกําลังใช้ยาในขนาดตํ่าสุดที่เหมาะ
กับคุณเสมอ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหากคุณประสบกับความเครียดทีผ่ิดปกติในร่างกาย เช่น การผ่าตัด การ
เจ็บป่วย หรือการติดเชื้อ แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการของคุณดีขึ้นหรือแย่ลง หรือหากคุณป่วยหรือมีการเปลี่ยนแปลง
สุขภาพระหว่างการรักษา
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ใช้สําหรับยานี้

การฉีดเมทิลเพรดนิโซโลนบางครั้งยังใช้เพื่อรักษาอาการคลื่นไส้และอาเจียนจากเคมีบําบัดบางชนิดสําหรับโรคมะเร็ง และเพื่อ
ป้องกันการปฏิเสธการปลูกถ่ายอวัยวะ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนไดร้ับการฉีดเมทิลเพรดนิโซโลน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพ้เมทิลเพรดนิโซโลน ยาอื่น ๆ เบนซิลแอลกอฮอล์ หรือส่วนผสมใด ๆ 
ในการฉีดเมทิลเพรดนิโซโลน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใช้หรือวางแผน

ที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: aminoglutethimide (Cytadren; amphotericin B (Abelcet, Ambisome, Amphotec); สารกันเลือดแข็ง ('เลือดทินเนอร์') 

เช่น warfarin (Coumadin, Jantoven); แอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ (NSAIDs) เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen 

(Aleve, Naprosyn) และสารยับยั้ง COX-2 แบบเลือกเช่น celecoxib (Celebrex); carbamazepine (Equetro, Tegretol, Teril); สารยับยั้ง cholinesterase 

เช่น donepezil (Aricept ใน Namzaric), galantamine (Razadyne), neostigmine (Bloxiverz), pyridostigmine (Mestinon, Regonol) และ 

rivastigmine (Exelon); cholestyramine (Prevalite); ไซโคลสปอริน (Gengraf, Neoral, Sandimmune); ยารักษาโรคเบาหวานรวมทั้งอินซูลิน ดิจอกซิน (

ลานอกซิน); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดนํ้า'); erythromycin (EES, Ery-Tab, Erythrocin, อื่น ๆ ); เอสโตรเจนรวมทั้งฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน 

การปลูกถ่ายและการฉีด); isoniazid (Laniazid, Rifamate, ใน Rifater); คีโตโคนาโซล (Nizoral, Xolegel); ฟีโนบาร์บิทัล; ฟีนิโทอิน (Dilantin, Phenytek); ไรฟา

บูติน (ไมโคบูติน); และไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวัง

สําหรับผลข้างเคียง แผ่นแปะ, แหวน, การปลูกถ่ายและการฉีด); isoniazid (Laniazid, Rifamate, ใน Rifater); คีโตโคนาโซล (Nizoral, Xolegel); ฟโีนบาร์บิทัล; ฟี

นิโทอิน (Dilantin, Phenytek); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); และไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา

หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง แผ่นแปะ, แหวน, การปลูกถ่ายและการฉีด); isoniazid (Laniazid, Rifamate, ใน Rifater); คีโตโคนาโซล 

(Nizoral, Xolegel); ฟโีนบาร์บิทัล; ฟีนิโทอิน (Dilantin, Phenytek); ไรฟาบูติน (ไมโคบูตนิ); และไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater) 

แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมีการติดเชื้อรา (นอกเหนือจากที่ผิวหนังหรือเล็บของคุณ) แพทย์ของคุณ
อาจบอกคุณว่าอย่าใช้การฉีดเมทิลเพรดนิโซโลน นอกจากนี้ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณมี thrombocytopenic 
purpura ไมท่ราบสาเหตุ (ITP; ภาวะต่อเนื่องที่อาจทําให้ชํ้าหรือมีเลือดออกง่ายเนื่องจากจํานวนเกล็ดเลือดในเลือดตํ่า
อย่างผิดปกต)ิ แพทยข์องคุณอาจจะไม่ให้เมธิลเพรดนโิซโลนเข้ากล้ามเนื้อหากคุณมี ITP

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเป็นหรือเคยเป็นวัณโรค (TB: การติดเชื้อในปอดชนิดหนึ่ง); ต้อกระจก (ขุ่น
มัวของเลนสต์า); โรคต้อหิน (โรคตา); Cushing's syndrome (ภาวะที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลมากเกินไป); โรค
เบาหวาน; ความดันโลหิตสูง; หัวใจล้มเหลว; หัวใจวายล่าสุด; ปัญหาทางอารมณ์ ภาวะซึมเศร้า หรือความเจ็บป่วยทางจิต
ประเภทอื่นๆ myasthenia gravis (เงื่อนไขที่กล้ามเนื้ออ่อนแอ); โรคกระดูกพรุน (เงื่อนไขที่กระดูกอ่อนแอและเปราะบาง
และสามารถแตกหักได้ง่าย); อาการชัก; แผลพุพอง; หรือโรคตับ ไต หัวใจ ลําไส้ หรือไทรอยด์ แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหาก
คุณมีการติดเชื้อแบคทีเรีย ปรสิต หรือไวรัสที่ไม่ได้รับการรักษาที่ใดก็ได้ในร่างกายหรือการติดเชื้อที่ตาเริม (การติดเชื้อ
ชนิดหนึ่งที่ทําใหเ้กิดอาการเจ็บทีเ่ปลือกตาหรือผิวตา)

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดเมทิล
เพรดนิโซโลน ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังได้รับการฉีดเมทิลเพรดนิโซโลน

ไม่ต้องฉีดวัคซีนใดๆ (ฉีดป้องกันโรค) โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
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คุณควรรู้ว่าการฉีดเมทิลเพรดนิโซโลนอาจลดความสามารถในการต่อสู้กับการติดเชื้อและอาจป้องกันไม่ให้คุณมีอาการ
หากคุณติดเชื้อ อยูห่่างจากคนทีป่่วยและล้างมือบ่อยๆ ในขณะที่คุณใช้ยานี้ อย่าลืมหลีกเลี่ยงผู้ที่เป็นโรคอีสุกอีใสหรือโรค
หัด โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณคิดว่าคุณอาจเคยอยู่ใกล้คนที่เป็นโรคอีสุกอีใสหรือโรคหัด

ฉันควรปฏิบัตติามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

แพทย์ของคุณอาจแนะนําใหคุ้ณรับประทานอาหารที่มีเกลือตํ่าหรืออาหารที่มีโพแทสเซียมหรือแคลเซียมสูง แพทย์ของคุณอาจ
สั่งหรือแนะนําอาหารเสริมแคลเซียมหรือโพแทสเซียม ปฏิบัตติามคําแนะนําเหล่านี้อย่างระมัดระวัง

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําให้เกิดได้หรือไม่?

การฉีดเมทิลเพรดนิโซโลนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่
หายไป:

ปวดหัว

อาการวิงเวียนศีรษะ

บาดแผลและรอยฟกชํ้าหายช้า

สิว

ผิวบาง เปราะบาง หรือแห้ง

จุดสีแดงหรือสีม่วงหรือเส้นใตผ้ิวหนัง

ผิวหย่อนคล้อยบริเวณที่ฉีด

เพิ่มไขมันในร่างกายหรือเคลื่อนไหวไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความสุขที่ไมเ่หมาะสม

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรุนแรงในบุคลิกภาพ

เหนื่อยมาก

ภาวะซึมเศร้า

เหงื่อออกเพิ่มขึ้น

กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ปวดข้อ

อาการวิงเวียนศีรษะ

ประจําเดือนมาไม่ปกตหิรือขาด

เพิ่มความอยากอาหาร

อาการสะอึก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทยข์องคุณทันทีหรือรับ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601157.html 3/5



15/4/22, 12:23 น. การฉีดเมทิลเพรดนโิซโลน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

เจ็บคอ มีไข้ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

อาการชัก

ปัญหาการมองเห็น

อาการบวมทีต่า ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

หายใจถี่

นํ้าหนักขึ้นกะทันหัน

ผื่น

ลมพิษ

อาการคัน

ความสับสน

ผิวหนังบริเวณปาก จมูก หรือคอผิดปกติ

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่ใบหน้า แขน ขา เท้า หรือมือ

การฉีดเมทิลเพรดนิโซโลนอาจทําใหเ้ด็กโตช้ากว่าปกติ แพทย์ของบุตรของท่านจะดูแลการเจริญเติบโตของบุตรของท่าน
อย่างระมัดระวังในขณะที่บุตรของท่านใชก้ารฉีดเมทิลเพรดนิโซโลน พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยงใน
การให้ยานี้กับบุตรของท่าน

ผู้ที่ใช้การฉีดเมธิลเพรดนิโซโลนเป็นเวลานานอาจเกิดโรคต้อหินหรือต้อกระจกได้ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความ
เสี่ยงของการใช้การฉีดเมทิลเพรดนิโซโลนและความถี่ที่คุณควรตรวจตาระหว่างการรักษา

การฉีดเมทิลเพรดนิโซโลนอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยง
ของการใช้ยานี้

การฉีดเมทิลเพรดนิโซโลนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่
ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จาก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก 
หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?
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15/4/22, 12:23 น. การฉีดเมทิลเพรดนโิซโลน สมุนไพรยาและอาหารเสริม

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดเมทิลเพรดนิโซโลน

ก่อนทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ แจ้งแพทย์และเจ้าหน้าทีห่้องปฏิบัติการว่าคุณกําลังใช้การฉีดเมทิลเพรดนิโซโลน

หากคุณมีการทดสอบผิวหนัง เช่น การทดสอบการแพ้หรือวัณโรค ให้แจ้งแพทย์หรือช่างเทคนิคว่าคุณได้รับการฉีดเมทิล
เพรดนิโซโลน

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการฉีดเมทิลเพรดนิโซโลน

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) 
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็น
ข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

เอ-เมธาเพรด®

Depo-Medrol®

โซลู-เมดรอล®

แก้ไขล่าสุด - 05/15/2016

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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